
De Nationale Trendradar Corporatievastgoed is samengesteld op basis van acht interviews in de 
corporatiesector en daarbuiten. Uit deze interviews zijn op basis van de grootste gemene deler 

trends geselecteerd waarmee woningcorporaties nu te maken hebben of gaan krijgen.
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De energietransitie is een forse 
opgave. Budgettair knelt 
het met betaalbaarheid. Bij 

nieuwbouw is er veel mogelijk, 
maar bij renoveren stopt het al snel 
bij energielabel B. Voor kostbare 
ingrepen in het bestaande bezit 
moet bovendien de vraag gesteld 
worden of het nodig is. Wij moeten 
ons later ook niet afvragen of 
investeringen wel verstandig waren. 
Vergroening van energiebronnen 
is ook een goed alternatief om de 
energietransitie te realiseren. In 
krimpgebieden zijn investeringen 
in een woning met een slechte 
energiehuishouding een goede 
manier om de vermogenspositie 
te beschermen. Dit type woningen 
zal vooral daar namelijk eerder leeg 
staan. 
De woonkwaliteit van een buurt 
of wijk lijdt onder een eenzijdige 
opbouw met vooral kwetsbare 
groepen. Een goede mix van 
bewoners en voorzieningen is 
gunstig en heeft positief effect op 
de leefbaarheid. Woonkwaliteit 
staat daarom hoog op de agenda 
en valt onder het bredere begrip 
duurzaamheid. Wat mogen wij 
verwachten op het gebied van de 
energietransitie en de ontwikkelingen 
ten aanzien van woonkwaliteit?

VERBOD VERHUUR  
MET ONGUNSTIG  
ENERGIELABEL

Net als voor kantoren geldt, is 
het zeer waarschijnlijk dat voor 
huurwoningen ook een verbod gaat 
gelden voor verhuur van woningen 
met een ongunstig energielabel. Bij 
kantoren is de grens op energielabel 
C gelegd. Op dit moment is 
energielabel B bij een renovatie voor 
een woningcorporatie financieel 
goed te onderbouwen.

100% DUURZAME 
ENERGIEBRONNEN

De problematiek rond het aardgas 
heeft de focus sterk gezet op het uit 
faseren van fossiele brandstoffen. 
Dat krijgt de hoogste prioriteit of het 
nu aardgas betreft of een andere 
energiebron die draait op fossiele 
brandstoffen. Het is een goed 
moment om klimaatdoelstellingen 
echt centraal te stellen. Het 
energieverbruik van woningen zal 
voor 100% moeten bestaan uit 
duurzame energiebronnen.

 
NIEUWBOUW IS  
AARDGASLOOS

Bij nieuwbouw is keuze voor nul- 
op-de-meter goed te realiseren. 
Voor woningcorporaties zal het 
niet bijzonder moeilijk zijn dit type 
woningen neer te zetten. De norm 
aardgasloos is voor corporaties 
gemakkelijk te accepteren. Het 
energieverbruik van nieuwe sociale 
woningbouw zal daarom volledig 
elektrisch zijn en voor 100% lokaal 
duurzaam opgewekt.

MEER CIRCULAIRE  
MATERIALEN

Het gebruik van circulaire materialen 
zal verder groeien. Enerzijds wordt 
door hergebruik minder beslag 
gelegd op de natuurlijke bronnen 
van onze planeet. Anderzijds, en 
minstens zo belangrijk, hebben 
circulaire materialen een restwaarde 
waardoor de investering lager 
kan uitvallen zonder in te leveren 

op de woonkwaliteit. Dat is goed 
voor de waarde van de woning en de 
betaalbaarheid ervan.

MEER SAMENWONEN

Samenwonen zit in de lift. Bewoners 
delen gemeenschappelijke ruimten, 
naast de eigen private ruimte. De huur 
valt zo lager uit. Een wat uitgebreidere 
vorm zijn woongemeenschappen met 
een grotere mate van zelforganisatie 
en zelfbeheer. Ook coöperatieve woon-
vormen zijn in opkomst. In meer of 
mindere mate speelt bij ‘samenwonen’ 
ook het zorgen voor elkaar mee.

MAGIC MIX

Het bij elkaar zetten van bepaalde typen 
bewoners - op vele plekken aangevuld 
met bepaalde voorzieningen als een 
school, kerk, sportaccommodatie, 
zorgcentrum, buurtcentrum en 
dergelijke - in een gebouwencomplex 
versterkt het weefsel van een buurt 
of wijk. De Magic Mix is gebaseerd 
op verantwoor delijkheid voor elkaar 
nemen, op de creatie van een plek  
waar men graag wil zijn.    

ENERGIE EN WOONKWALITEIT

BAS SIEVERS
DIRECTEUR VASTGOED WONEN LIMBURG

‘Bij renovatie no-regret 
benadering kiezen voor 
duurzaamheid’

JAN SALVERDA
BESTUURDER DOMIJN

‘Maatwerk is de opgave.  
Generieke oplossingen  
voor specifieke proble-
men bestaan niet’

LEON BOBBE 
BESTUURDER DE KEY

‘Corporaties moeten 
voortdurend anticiperen 
op maatschappelijke  
ontwikkelingen’

ENERGIE EN WOONKWALIT
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O p basis van ‘inkomens normen’ 
en ‘passend toewijzen’ 
is het vooral de groep 

alleenstaanden zonder inkomen uit 
werk die in aanmerking komt voor 
een woning in de sociale huursector. 
Bij het  vertrek van huidige huurders 
bij woningcorporaties wordt deze 
groep geleidelijk aan de dominante 
huurder bij corporaties. Om deze 
groep altijd goed te kunnen helpen, 
kan de vraag gesteld worden of 
corporaties niet gewoon een sociale 
voorziening moeten worden. Zij 
zorgen voor een sociale huurwoning 
als je die nodig hebt. Heb je die niet 
meer nodig, dan moet je vertrekken. 
Net als bij studentenhuisvesting: 
ben je student, dan kan je er gebruik 
van maken. Ben je geen student 
meer, dan niet meer. Hoe het ook 
zij, het gaat bij corporaties in ieder 
geval om de mensen en niet om 
de stenen. Op dit moment vertalen 
woningcorporaties dat vooral naar 
betaalbaarheid. Het bepaalt het 
handelen van corporaties. Wat zijn 
de trends die het handelen naar 
verwachting de komende jaren  
gaan bepalen?

VERJONGING VAN  
SOCIALE HUURSECTOR

De opvolgende huurder van de 
huidige groep ouderen in de sociale 
huursector zit niet in de nieuwe 
groep ouderen, de babyboom-
generatie, maar is gemiddeld jonger 
van leeftijd. Babyboomers wonen in 
de regel meer in een eigen woning 
en hebben een relatief goede 
financiële positie. Andere, jongere, 
leeftijdsgroepen hebben gemiddeld 
een minder gunstige positie in de 
woningmarkt.

AANDEEL SOCIALE 
HUURSECTOR NEEMT AF

Achter de huidige groep ouderen 
in de sociale huursector zit 
een Nederland dat gemiddeld 
beter opgeleid is en een betere 
financiële positie heeft. De vraag 
naar sociale huurwoningen 
neemt daardoor relatief af. Het 
aantal sociale huurwoningen zal 
stabiliseren c.q. dalen, terwijl het 
aantal huishoudens in Nederland 
nog groeit. Regionaal zijn er grote 
verschillen van groei tot krimp.

CORPORATIE ALS 
NETWERKORGANISATIE

Woningcorporaties hebben 
meer te maken met bijzonder 
kwetsbare groepen in hun 
huurdersbestand, zonder specifieke 
verantwoordelijkheid te dragen 
anders dan huisvesting. Toch kunnen 
zij niet om de problematiek van 
deze huurders heen. Corporaties 
zullen zich verder ontwikkelen tot 
netwerkorganisaties om efficiënt 
de voordeur te bedienen van deze 
kwetsbare groepen.

FOCUS OP  
SOCIAAL RENDEMENT

Het sociaal rendement staat 
meer dan ooit centraal bij 
woningcorporaties. Enerzijds door 
het aanbieden van een goede 
woning tegen een betaalbare huur. 
Anderzijds door het voorkomen van 
verloedering door het plaatsen van 
een sterke focus op leefbaarheid. 
Niet in de laatste plaats voor 
de waarde van het vastgoed en 
daarmee voor de continuïteit is het 
van groot belang dat het goed gaat 
met de wijk.

DIGITALISERING  
DIENSTVERLENING

De snelle ontwikkeling van 
digitalisering geeft de mogelijkheid 
effectief scheiding aan te brengen 
tussen mensen die zich wel redden 
en mensen die daar moeite mee 
hebben. De laatste groep is daarmee 
beter in beeld en kan tijdig en 
beter geholpen worden, terwijl de 
eerste groep niet onnodig wordt 
lastig gevallen. Aan digitalisering 
zijn ook belangrijke administratieve 
voordelen verbonden.

STERKE GROEI  
SEGMENT MIDDENHUUR

Er is een grote groep mensen die 
in woningmarkten met overdruk 
buiten de boot valt en waar het 
segment middenhuur het antwoord 
voor is. Woningcorporaties willen 
aan de slag, vanuit de wens om 
buurten en wijken divers te houden. 
Pensioenfondsen investeren omdat 
een relatief grote groep deelnemers 
bij deze pensioenfondsen ook tot 
bovengenoemde groep behoort.

KLANT EN SAMENLEVING

MARIA MOLENAAR
VOORZITTER RVB WOONSTAD ROTTERDAM

‘Digitalisering maakt dat 
het beter, gemakkelijker 
en goedkoper kan’

MATTHIJS BROUWER
SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE

‘Meer middeldure huur 
helpt de woningmarkt 
vooruit’

BART MEUWESE
RESEARCH EIB

‘Woningmarkt groeit 
nog, aandeel sociale 
huur neemt af’
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Structureel staat er forse 
druk op het vermogen van 
woningcorporaties. Enerzijds 

wordt dit veroorzaakt door passend 
toewijzen (lagere huurniveaus) 
en door de forse opschaling 
van renovatie of vervanging 
van de gemiddeld verouderde 
portefeuille. Anderzijds komt dit 
ook door eisen in het kader van de 
energietransitie, de afdracht van 
de huurdersheffing en het betalen 
van vennootschapsbelasting. 
De focus ligt sterker dan ooit 
op de continuïteit van de 
woningcorporatie en daarmee op 
waarde voor je geld. Dat werkt door 
in alle overwegingen. Corporaties 
werken met maatschappelijke euro’s 
en hebben de verantwoordelijkheid 
daar verstandig mee om te gaan. 
Sturen op toegevoegde waarde 
voor de sociale huursector staat 
centraal. Voor de waarde van het 
vastgoed is het ook van groot 
belang dat het goed gaat met de 
wijk. Krachtige sturing is nodig om 
te voorkomen dat wijken afglijden. 
In krimpgebieden staat bovendien 
de waarde van het bezit onder druk 
en ook daar moeten antwoorden 
voor komen. Waar liggen de 
zwaartepunten van de toekomstige 
ontwikkelingen?

FLEXIBELE,  
KLEINERE WONINGEN

Door de forse groei van het aandeel 
alleenstaanden is er meer behoefte 
aan kleinere woningen, passend 
voor deze groep. Deze kunnen 
gerealiseerd worden bij nieuwbouw, 
transformatie en renovatie. Deze 
woningen moeten flexibel zijn en 
samengevoegd kunnen worden tot 
grotere eenheden, mocht daar in de 
toekomst weer meer behoefte aan 
ontstaan.

REGIONALE VERSCHILLEN 
WORDEN GROTER

De druk op de woningmarkt 
verschilt regionaal sterk en daarmee 
ook de waarde en de huurprijzen 
van woningen. In gebieden van 
overdruk is er een grote behoefte 
aan alternatieven in de (sociale) 
huursector. Starters komen hier 

moeilijk aan bod. In gebieden met 
onderdruk zijn alternatieven voor de 
(sociale) huursector gemakkelijker in 
de koopsector te vinden.

WONINGCORPORATIE  
ALS REGIE-ORGANISATIE

Door ketensamenwerking en 
digitalisering zullen bouw- en 
onderhoudswerkzaamheden 
door woningcorporaties sneller, 
beter en goedkoper worden 
ingekocht. De woningcorporatie 
voert de regie over het proces, 
waarbij door overleg en wederzijds 
vertrouwen partijen bij elkaar in de 
keuken meekijken, fouten worden 
voorkomen en efficiënter kan 
worden gewerkt.

STUREN OP DOORBRAAK 
DALING BOUWKOSTEN

De begroting voor de sociale 
huursector mag niet worden 
opgerekt voor hogere bouwkosten. 
Dat past niet bij de opdracht 
van corporaties. Sturing door 
corporaties op een doorbraak 
in daling van de bouwkosten 
wint daarom aan momentum. 
Verkorting van doorlooptijden is 
door standaardiseren van het bouw-
proces mogelijk. Ontwikkelingen in 
digitalisering en robotisering bieden 
oplossingen om in de uitvoering te 
kunnen variëren. 

  
MEER TIJDELIJKE WONINGEN

De ontwikkeling van de bevolking is 
in bepaalde gebieden naar omvang 
en samenstelling onzeker. Tijdelijke 
woonvormen zullen daarom steeds 

meer worden gekozen om de vraag 
van het moment op te vangen, waar 
die mogelijk in de toekomst er niet 
meer zal zijn. De ontwikkelingen 
rondom tijdelijke woonconcepten 
gaat snel. Naast dat zij uitstekende 
tijdelijke woonoplossingen 
vormen, zijn zij ook steeds beter 
verplaatsbaar en aanpasbaar.

3D-PRINTING

Huizen bouwen met 3D-printers 
komt langzaam maar zeker uit de 
pilotfase. Wereldwijd worden er 
projecten opgestart en gerealiseerd 
met deze nieuwe bouwtechniek. 
Door de lage kosten leent de 
techniek zich uitstekend voor sociale 
woningbouw. Het aantrekkelijke van 
3D-printing is dat er zonder afval 
gewerkt wordt en dat er een grote 
vrijheid ontstaat in het ontwerp van 
woningen, wat zal bijdragen aan 
levendige, diverse woonwijken en 
buurten.

DE MAATSCHAPPELIJKE EURO

MARGRIET DRIJVER
INTERIM-BESTUURDER

‘Corporatie is aan klant-
zijde netwerkorganisatie, 
aan vastgoedzijde  
regie-organisatie’

HENK SIJSLING
RESEARCH TNO

‘Disruptie van de  
woningbouw is nodig 
om huizen fundamenteel 
goedkoper te maken’
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STERKE SAMENWERKING

Voor het samenstellen van 
deze Nationale Trendradar 
Corporatievastgoed hebben wij 

uitvoerige gesprekken gevoerd met 
vier bestuurders en een directeur 
vastgoed van woningcorporaties 
alsmede met drie onderzoekers. 
U vindt ze met een foto en een 
quote uit deze gesprekken op de 
voorgaande pagina’s. Wij danken 
alle acht voor hun bereidwillige 
medewerking.
Op basis van de frequentie waarmee 
ze in deze gesprekken naar voren 
kwamen, hebben wij een selectie 
gemaakt van de belangrijkste trends. 
Wij presenteren en bespreken deze 
trends op de Woningcorporatie Dag 
die wij op 17 april 2018 organiseren 
op Nyenrode Business University. In 
het juninummer van Vastgoedsturing, 
het kwartaalmagazine van IVVD, 
doen we er verslag van. 

Frank van Eerden
Eigenaar Vreemde Ogen
www.vreemde-ogen.nl

Wim Fieggen
Oprichter/Directeur IVVD
www.ivvd.nl

De Nationale Trendradar Corporatievastgoed 
is een project van IVVD naar een idee van 
Roberts Muijsers van Arbol. Dit trendonderzoek 
wordt ook uitgevoerd voor zorgvastgoed, 
onderwijsvastgoed en gemeentelijk vastgoed.
Deze Nationale Trendradar Corporatievast goed 
is mede mogelijk gemaakt door Syntrus Achmea 
Real Estate & Finance

IVVD • Zuidzijde 146 • 2977 AM Goudriaan
info@ivvd.nl • www.ivvd.nl

Syntrus Achmea Real Estate 
& Finance is ervan overtuigd 
dat een sterke samenwerking 

tussen gemeenten, corporaties en 
institutionele beleggers de beste 
manier is om steden en dorpen 
sterker te maken. Gemeenten richten 
zich daarbij op een goede inrichting 
van de openbare ruimte, corporaties 
op de mensen die zijn aangewezen 
op een sociale huurwoning en 
institutionele beleggers op mensen 
met een middeninkomen. Samen 
kunnen we daarmee zorgen voor 
inclusieve gemeenschappen, waarin 
leefbaarheid en duurzaamheid de 
boventoon voeren.
Op verschillende locaties in 
Nederland, waaronder de wijk 
Kanaleneiland in Utrecht, hebben 
wij goede ervaringen opgedaan 
met deze samenwerking. Syntrus 
Achmea zou die graag op veel meer 
plaatsen aangaan. De institutionele 
beleggers voor wie wij werken 
(pensioenfondsen, verzekeraars 
en charitatieve instellingen) zijn 
niet uit op snelle winsten. Zij willen 
zich langjarig verbinden aan hun 
beleggingen. Ze streven niet 
alleen naar een passend financieel 
rendement, maar nadrukkelijk ook 
naar een maatschappelijk rendement.

VERANTWOORDING


